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   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ СЕМІНАРІВ: 

 

Литовченко  
Олена  
Володимирівна 

- в.о. директора Відокремленого структурного підрозділу 
«Ніжинський фаховий коледж Національного 
університету біоресурсів і природокористування 
України» 

Шеїн 
Тетяна 
Володимирівна 

- заступник директора з навчально-виховної роботи 
Відокремленого структурного підрозділу «Ніжинський 
фаховий коледж Національного університету 
біоресурсів і природокористування України» 

Шевченко 
Наталія 
Олександрівна  

- заступник директора з виховної роботи Відокремленого 
структурного підрозділу «Ніжинський фаховий коледж 
Національного університету біоресурсів і 
природокористування України» 

Ландик  
Олександр 
Григорович 

- завідувач відділення технічно-енергетичних систем та 
засобів автоматизації Відокремленого структурного 
підрозділу «Ніжинський фаховий коледж Національного 
університету біоресурсів і природокористування 
України» 

Романенко 
Тетяна  
Василівна 

- завідувач відділення економіки, логістики та 
інформаційних систем Відокремленого структурного 
підрозділу «Ніжинський фаховий коледж Національного 
університету біоресурсів і природокористування 
України» 

Лавська 
Наталія  
Вікторівна 

- 
 
 

методист навчально-методичного підрозділу 
Відокремленого структурного підрозділу «Ніжинський 
фаховий коледж Національного університету 
біоресурсів і природокористування України» 

Литвиненко  
Валерія  
Вячеславівна   

- методист відділень Відокремленого структурного 
підрозділу «Ніжинський фаховий коледж Національного 
університету біоресурсів і природокористування 
України» 
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ПОРЯДОК РОБОТИ СЕМІНАРІВ 

20 січня 2021 року 

Сучасні технології освітньої діяльності викладача 
закладу освіти 

10.00 –  початок  роботи  семінару (онлайн) 
 
 
Доповіді 
Виступи в обговоренні 
Для довідок 

                Регламент 

 до 30 хв. 
 до 7 хв. 
 до 3 хв. 

 

21 січня 2021 року 

Інноваційні інструменти для організації ефективного 
методичного, виховного та психологічного супроводу учасників 

освітнього процесу в умовах сучасних викликів  

10.00 –  початок  роботи  семінару (онлайн) 

Регламент 
Доповіді   до 30 хв. 
Виступи в обговоренні до 7 хв. 

Для довідок         до 3 хв. 

 

22 січня 2021 року 

Тенденції формування та збереження здоров’я людини.  
Теорія і практика впровадження інноваційних технологій 

10.00 –  початок  роботи  семінару (онлайн) 

Регламент 
Доповіді  
В ступи в обговоренні 
Для довідок 

 

      до 30 хв. 
      до 7 хв. 
      до 3 хв. 
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20 січня 2021 року 

Сучасні технології освітньої діяльності викладача 
закладу освіти  

Відкриття циклу щорічних науково-методичних практичних семінарів  
науково-педагогічних та педагогічних працівників  

 «Сучасна аграрна освіта – 2021»  
 

Вступне слово: 
 

Литовченко  
Олена  
Володимирівна  

в.о. директора Відокремленого структурного 
підрозділу «Ніжинський фаховий коледж 
Національного університету біоресурсів і 
природокористування України» 

   

ДОПОВІДІ: 

1. Шмаргун В.М., доктор психологічних наук, доктор, завідувач кафедри 
психології НУБіП України  
Психологічні характеристики людини під час кризи 

2. Афанасенко Л.А., кандидат психологічних наук, кафедра психології НУБіП 
України  
Особливості психологічної ресурсності особистості педагога (на основі 
техніки МАК "Я"+"Я" 

3. Громська О.І., директор ТОВ «Академія інноваційного розвитку освіти», 
методист вищої категорії відділу проектної діяльності ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти» 
Підготовка педагогічних та науково-педагогічних працівників до роботи за 
інноваційними освітніми технологіями 

4. Калініченко А.О., викладач  Ніжинського ФК НУБіП України 
Доповнена реальність або AR-технології 

5. Дейкун П.В., викладач  Ніжинського ФК НУБіП України 
Система освіти в Китаї 
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 Обговорення доповідей 
Підведення підсумків  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

6. Кочур Д.О., викладач  Ніжинського ФК НУБіП України 
Проксі-сервери, їх переваги та недоліки 

7. Якубінська Л.Г., викладач  Ніжинського ФК НУБіП України 
Вплив пандемії на сучасні технології 

8. Орел О.В., викладач  Ніжинського ФК НУБіП України 
Особливості застосування новітніх інтерактивних технологій 
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21 січня 2021 року 

Інноваційні інструменти для організації ефективного 
методичного, виховного та психологічного супроводу учасників 

освітнього процесу в умовах сучасних викликів  

 
ДОПОВІДІ 

1.  Озерян О.Л., членкиня-кореспондентка Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки «Полісся», тренерка освітніх програм 
Інституту післядипломної освіти і права Міністерства юстиції України, 
тренерка-викладачка Інституту вищої кваліфікації  Київського національного 
торговельно-економічного університету 
Розвиток педагогічної майстерності під час дистанційного навчання 

2.  Толочко С.В., доктор педагогічних наук, доцент, Інститут проблем виховання 
НАПН України  
Специфічні технології в освітньо-науковій діяльності викладачів-
представників сучасних моделей педагогічної професії в післядипломній 
педагогічній освіті  

3.  Шеїн Т.В., викладач  Ніжинського ФК НУБіП України  
Навички майбутнього: сучасні підходи до формування Soft skills та Hard 
skills у студентів 

4.  Кресан Т.А., к.т.н., докторантка кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної 
графіки та дизайну НУБіП України  
Дистанційне навчання: психологічна комфортність 

5.  Шевченко В.Г., викладач  Ніжинського ФК НУБіП України  
Створення методичних матеріалів за допомогою сервісу «Google Сайти» 

6.  Лисенко І.М., кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри 
інформаційних технологій та аналізу даних НДУ ім. М.Гоголя  
Організація змішаного навчання за допомогою LMS Moodle 
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7.  Малахова Д.М., викладач  Ніжинського ФК НУБіП України  
Використання інтерактивних методів навчання на заняттях з 
дисципліни «Зарубіжна література» 

8.  Петриченко Н.Г., викладач  Ніжинського ФК НУБіП України  
Удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та 
активізація їх творчого потенціалу 

9.  Залозний Р.В., викладач  Ніжинського ФК НУБіП України  
Фізика навколо нас 

 
 

Обговорення доповідей 
Підведення підсумків  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХІ науково-методичні практичні семінари 
науково-педагогічних та педагогічних працівників 
«Сучасна аграрна освіта – 2021»  

 

 7

 

22 січня 2021 року 

Тенденції формування та збереження здоров’я людини.  
Теорія і практика впровадження інноваційних технологій 

ДОПОВІДІ 

1. Максін В.І., доктор хімічних наук, професор кафедри аналітичної та 
біонеорганічної хімії та якості води НУБіП України  
Основні ознаки водної кризи в Україні та основні шляхи її подолання 

2. Дяченко Л.А., викладач  Ніжинського ФК НУБіП України  
Сучасні тренди та перспективи розвитку автотранспортних технологій 

3. Булавенко Ю.К., викладач  Ніжинського Ф  К НУБіП України  
Новітнє озброєння Збройних сил України 

4. Горбач В.І., викладач  Ніжинського ФК НУБіП України  
Нові стандарти безпеки дорожнього руху 

5. Марущак П.Д., викладач  Ніжинського ФК НУБіП України  
Актуальність розвитку кіберспорту в реаліях сьогодення 

6. Помазан М.Г., викладач  Ніжинського ФК НУБіП України  
Зародження та розвиток бурякоцукрової промисловості в Україні 

 
 
 

Обговорення доповідей 
Підведення підсумків семінару 
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ДЛЯ НОТАТОК 
 


